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 يقققول)) (( تكداد:  ) قال) منه ينفطرن تالسمداوتات (( تكداد: الشيخ
فمطابقتهققا تكققاد ويكققاد, أمققا تكققاد واليققاء : بالتققاء المفسققر أو الشققارح

جمققع : كققل الزمخشققري قال جمع, وكما السماوات ل ن ظاهر لمرفوعها
والسققماوات للمققذكر ظققاهرة, يكققاد لمرفوعهققا مطابقتها تكاد إذا مؤنث؛

جققاز مجازيققا كققا ن إذا المققؤنث الجواب: الجمققع ؟ الجواب هو مؤنث, فما
وطلعققت الشققمس : طلققع وتققأنيثه, تقققول فعلققه تققذكير أي وتأنيثه تذكيره

ه القذي وهقو حقيقيقا كقا ن إذا مجازي, أما لنه وهذا هذا الشمس, يجوز ل
امققرأة : قققامت فتقققول عققامله تأنيثه يجب فإنه غيره أو آدم بين من فرج
أو المجققازي مققن غيققر, السققماوات ول امققرأة قققامت ؟ امققرأة قققام وإل

)) تالسككمداوتات (( تكككداد قراءتققا ن فيهققا جاء المجازي, ولهذا ؟ الحقيقي
المقاربة.  أفعال من فهي تقرب تكاد ومعنى

قراءة وفي  بالنو ن)) (( ينفطرن السبع  يعني)) تالسمداوتات (( تكداد
رحمققه المفسر قاعدة ل ن سبعية ؟ سبعية غير أو والتشديد, سبعية بالتاء
أ ن وحقذفه قال: بالمد أو والياء قال: بالتاء أو قراءة : في قال إذا أنه الله

بمعنقى والنفطقار ويتفطقر ن ينفطقر ن تققرأ أ ن لقك سقبعية, إذا الققراءة
: ) وقققوله) تانفطككرت تالسككمداء (( إذتا:  تعققالى اللققه النشقققاق, قققال

فققوق, وتعققالى سققبحانه اللققه ل ن أسققفل مققن يقل لم)) فوقهن (( من
" أي:  اللققه رحمققه الشققارح فققوقهن, قققال من يتفطر ن تكاد والسموات

" وجككل عككز تاللككه عظمككة من تلميهدا تالت ي فوق وتاحدة كل تنشق
جعلققه للجبققل تجلققى لمققا وعل جل أنه كما لتفطرت أمسكها الله أ ن ولول

عظمققة مققن تنفطققر ن تكققاد وشدتها وقوتها عظمها على دكا, فالسماوات
وبحمده.  سبحانه وعل جل الله
العظمققة, عظمققة  شققف)) ربهم بحمد يسبحون (( وتالمالئكة:  قال
الملكئكقة وعل جققل بجنقوده أخققرى منها, عظمقة تتفطر ن السماوات تكاد

غيقبي عقالم : إنهقم نققول الملكئكقة ؟ الملكئكقة ربهم, من بحمد يسبحو ن
تاللميككل (( يسبحونلعبققادته:  وسققخرهم نققور مققن تعققالى اللققه خلقهققم

مققن خلقققوا يشاهدو ن, وهم ل غيبي عالم  فهم)) يفطرون ال وتالنهدار
النققبي قققال يفطققرو ن ل والنهققار الليل لعبادته, يسبحو ن الله سخرهم نور

مككن مككدا تئككط أن لهككدا وحق تالسمداء ( أطت:  وسلم عليه الله صلى



أو رتاكككع أو للككه قككدائم ملككك وفميككه إال منهككدا أصككدابع أربع موضع
المحمققل, لعلكققم الرحققل كصققرير صققرير لهققا صققار يعنققي ) أطت سداجد
ار الحمقل ثققل إذا البعيقر علقى ! الرحقل المحمقل الرحل  أدركتم ه ص ل
الملكئكققة, من عليها من كثيرة من هذا لها السير, السماء حركة مع صرير
الملكئكققة  إذا) تئككط أن لهككدا (حق:  والسققلم الصققلة عليققه قققال ولهذا

صققلى النبي عن ثبت كما نور من تعالى الله خلقهم غيبي عالم تفسيرهم
إذا يفققترو ن ل والنهققار الليققل يسبحو ن لعبادته وسلم, وسخرهم عليه الله

مككدا ويفعلككون أمرهككم مككدا تالله يعصون (( البشققيء:  اللققه أمرهققم
نققار, مققن خلقققوا غيققبي عققالم الشياطين, الشققياطين  ضدهم)) يأمرون

فققإذا إبليققس الكققبر الشققيطا ن عبادته, وأبوهم عن مستكبرو ن لله عصاة
صلى النبي شاهده قد إبليس أليس غيبي عالم إنهم قلتم : أنتم قاكئل قال
فققالجواب: ؟ الفققق سد قد جناح ستماكئة وله خلقته على وسلم عليه الله

الله يظهرهم الصل, قد في غيبيا عالما يكونوا أ ن ينافي ل هذا بلى, لكن
بصققورة الملققك يكو ن أيضا يتشكلو ن الناس, وقد فيراهم وتعالى سبحانه
ورة مرة جبريل جاء كما الدمي أثقر عليقه يقرى ل لكنقه غريقب رجقل بص

الدمي, بصورة يتشكلو ن قد الكلبي, فهو دحية بصورة مرة السفر, وجاء
هققذا عققن السققؤال ؟ وجققل عققز اللققه مققن أو بإرادتهم هو هل التشكل هذا

صققورة إلققى نفسه يحول جبريل أ ن نعرف أ ن مصلحة لنا هل بدعة, يعني
لقم أنه نعلم مصلحة, لكن لنا ما ؟ آدمي صورة إلى يقلبه الله أ ن أو آدمي

بفعقل أو جبريققل مقن اختيقاري بفعقل كققا ن سققواء اللقه بإرادة إل ذلك يقع
أمققور ذلك, كققل عن نسأل أ ن حق لنا ليس وجل, نحن عز الله من خلقي
أحققرص هققو مققن سققبقك جاءت, لنققه ما على عنها, أجرها تسأل ل الغيب

والققرد, الجققواب يسققتطيع من إيمانا, وباشر منك العلم, وأقوى على منك
وسع فل الصحابة وسع ما يسعك لم سئلوا, إذا ما ذلك ومع الصحابة وهم
فققي يبحققدثو ن الققذين ال ن الشباب لبعض نقول أ ن يجب عليك, ولهذا الله

آمنققوا اللققه : اتقققوا ونقول ننهاهم أ ن يجب ويتعمقو ن وصفاته الله أسماء
مققن تبحثققوا, سققبقكم ول والسنة الكتاب في جاء ما على والسنة بالقرآ ن

من يسألو ن سألوا إذا هم سألوا, ثم ما العلم على وأحرص منكم خير هو
سققألوا بمقا  وجقل عققز اللقه ويخبره الوحي عليه ينزل قد الذي الرسول ؟

الغيققب علققم فققي سققواء وهو وأنت ويصيب يخطئ إنسا ن تسأل عنه, أما
قققال مققا أحسققن السلف, وما جادة مخالفة ومن والسفه الغلط من فهذا
" تاالستوتاءقققال:  السققتواء كيفيققة عققن سققأله للققذي اللققه رحمققه مالك



لكققم فنصققيحتي"  مبتككدع إال أرتاك ومدا بدعة عنه وتالسؤتال معلوم
هققذا الغيبية, اتركققوه, وإل المور عن السؤال تدعوا أ ن السلمة أردتم إذا

صققورة إلققى ينقلققب أ ن يسققتطيع الملققك هققل قصققدي يعني للنسا ن يرجع
اللققه لكققن يسققتطيع مققا أنققه بمعنققى ؟ وجققل عز الله بأمر هذا أ ن أو آدمي

الجققواب فققي السققليم الطريققق هو ما ولكن السؤال هذا يرد يقلبه, نقول
هو من عنه سأل ما الله دين في بدعة هذا عن : السؤال نقول أ ن ؟ عليه
دعه.  منك خير

((:  تعالى الله قال شك ل الجواب: نعم ؟ أجسام هم هل الملكئكة طيب
من ) وأما) وربداع وثال ث مثنى أجنحة أول ي رسال تالمالئكة جداعل

الشققر قوى عن كناية والشياطين الخير قوى عن كناية الملكئكة : إ ن قال
ذوو أجسققام : الملكئكققة نقققول والشققياطين, بققل الملكئكة إنكار يعني فهذا

اللققه وتشققرب, قققال تأكل نعم ؟ وتشرب تأكل أجسام أجنحة, الشياطين
تالمككوتال فكك ي وشداركهم ورجلك بخميلك علميهم (( أجلب:  تعالى

اللققه ) أعاذنققا) غككرورتا إال تالشككميطدان يعدهم ومدا وعدهم وتالوالد
وأ ن أجسققام الملكئكققة بققأ ن نققؤمن أننققا الشققيطا ن, المهققم مققن وإيققاكم

اللقه, علمنقا مقا إل نعرف ل ؟ كيفيتهم نعرف هل أجسام, لكن الشياطين
":  غيققبي, قققال عققالم لنهققم نعرفققه فل ل ومققا نعرفققه اللققه علمنققا مققا

" للحمككد مالبسككمين )) أي ربهككم بحمككد يسككبحون (( وتالمالئكككة
للملبسققة هنققا البققاء أ ن للحمققد ملبسققين : أي بقققوله المؤلققف أفادنققا

مصققبوبا تسققبيحا أي بحمققد ينققزه, ومعنققى أي يسققبح والمصاحبة, ومعنققى
فققي إثبققات, فيجتمققع بالعكس وتخلية, والحمد تنزيه التسبيح بالحمد, ل ن

كققل عققن اللققه تنزيققه هققذا فققي يجتمققع وبحمده الله : سبحا ن قلت إذا هذا
الحمققد, مققن ؟ الكمققال إثبققات أخققذنا أيققن له, مققن كمال كل وإثبات نقص

بمعنققى: هنققا  ورب)) ربهكم بحمكد (( يسبحونالتسبيح,  من والتنزيه
فكك ي لمن ويستغفرون ربهم بحمد (( يسبحونمدبر,  مالك خالق

اللققه, ؟ المسققتغفر هققو بققه, مققن للعلققم محققذوف  المفعققول)) تالرض
داكئمققا تققأتي اسققتفعل المغفققرة, ل ن طلققب الله, والستغفار ويستغفرو ن

السقققيا, اسققتغفر طلققب بمعنققى الطلب, تقققول: استسقققى بمعنى وغالبا
ذلققك, أشققبه الرحمقة, ومقا طلققب بمعنى المغفرة, استرحم طلب بمعنى

لكنققه اسققتكبار طلققب فيها قولك: استكبر, ما في كما ذلك لغير تأتي وقد
اللققه, فمققا من المغفرة يطلبو ن أي يستغفرو ن غايته, طيب الكبر في بلغ
شققيء المغفققر, المغفققر مققن مشققتقة إنهققا قققالوا المغفرة ؟ المغفرة هي



سققتر السققهام, ففيققه ويقيققه الققرأس يغطققي رأسققه علققى المقاتققل يجعله
شيئين:  تطلب فأنت لي اغفر رب أو الله : أستغفر قلت ووقاية, فإذا

من عندك ما الناس علم الناس, لو عن عيوبك ,ستر الستر الول الشيء
لككو وتاللككه:  الله رحمه القحطاني قال كما السلم عليك ردوا ما الذنوب
 يلقدان ي من عل ي تالسالم لبى   سريرت ي خبميئ علموتا

الققذنب, مققن الوقايققة اللققه تسققأل الثاني عليك؛ يستر أ ن الله تسأل فأنت
النسققا ن قققال لققو للعقققاب, إذا مستحق مذنب العذاب, كل ؟ إيش وقاية

معناهققا معناهققا، بعققض : هذا الذنب, فيقال على المؤاخذة المغفرة: عدم
 مققن)) تالرض فكك ي (( لمنعليه, وقوله:  المؤاخذة وعدم الذنب ستر
الخاص به يراد عام ل, هذا ؟ عام هو العموم, فهل يفيد موصول اسم هنا

ربنككدا آمنككوتا للككذين (( يستغفرون:  أخرى آية في تعالى قوله بدليل
وتاتبعككوتا تككدابوتا للككذي فككداغفر وعلمككدا رحمككة شكك يء كككل وسعت
: إنققه قاكئققل قققال لققو الخصوص, طيب به يراد عام هنا من ) إذا) سبميلك

الخصققوص, أريققد إنمققا الصققل من للعموم يرد لم ل, لنه قلنا خصص عام
: المؤلققف قال  ولهذا)) تالرض ف ي لمن (( يستغفرونآمنوا,  الذين
 ". تالمؤمنمين " من
بهققا يبتققدئ اسققتفتاح أداة  أل)) تالرحميككم تالغفككور هككو تاللككه إن (( أال

اللققه: إ ن شيئين: الول: التنبيه, والثققاني: التوكيققد, وننظققر الجملة, وتفيد
التوكيققد, وحينئققذ يفيققد الفصل فصل, وضمير توكيد, هو: ضمير حرف إ ن

مؤكققدات: أل, وإ ن, وهققو بثلثققة أكدت الجملة هذه : إ ن نقول أ ن لنا يحق
 ولققذلك)) تالرحميككم تالغفور هو تالله إن (( أال الفصل ضمير هو الذي

: قققال كمققا لققذلك أهققل وتعققالى سبحانه لنه المغفرة منه الملكئكة طلبت
تالغفككور هو تالله إن (( أال) ) تالمغفرة وأهل تالتقوى أهل (( هو

المحبوبققات, تحصققل وبرحمققتي المكروهات تزول  فبمغفرتي)) تالرحميم
ولكم.   لنا الله غفر
فككوقهن مككن يتفطرن تالسمداوتات (( تكداد:  وتعالى تبارك الله قال

هققذه وأ ن وجققل عققز اللققه عظمة بيا ن الكريمة الية هذه في آخره ) إلى)
كقققوله اللققه, وهققذا عظمة من تتفطر تكاد وقوتها شدتها على السماوات

إلككى تانظككر ولكككن ترتانكك ي (( لنقققال:  ربه يرى أ ن موسى سأل لما
للجبككل ربه تجلى فلمدا ترتان ي فسوف مكدانه تاستقر فإن تالجبل
كلمه وهو ق وجل عز الله كلم إ ن ) بل) صعقدا موسى وخر دكدا جعله



اليققة هذه الله, ففي خشية من متصدعا خاشعا لرأيته جبل على نزل لو ق
وجل.  عز الله عظمة بيا ن

(( من:  لقققوله الققذاتي وجققل عققز اللققه علو بيا ن أيضا فواكئدها من وفيها
)) . فوقهن

بحمككد يسككبحون (( وتالمالئكككة:  لقوله الملكئكة : إثبات فواكئدها ومن
لهققم وأ ن غيققبي عالم أنهم على بالملكئكة نؤمن أ ن علينا  ويجب)) ربهم

. وتعالى تبارك الله قال كما أجنحة لهم وأ ن أجسادا
: لقققوله وجل عز لله الملكئكة عبادة : كمال الكريمة الية هذه فواكئد ومن

والتمجيد, التنزيه التنزيه بين له  فيجمعو ن)) ربهم بحمد (( يسبحون
)) . ربهم (( بحمد:  قوله في  التمجيد)) (( يسبحون:  قوله في

بنققي آدم, ل ن بنققي من أفضل الملكئكة : أ ن الكريمة الية هذه فواكئد ومن
ومنهققم مققؤمن منهققم بققل اللققه بحمققد التسققبيح أي هذه حالهم ليست آدم

هققذه في القوال أحد هو آدم, وهذا بني من أفضل الملكئكة كافر, فيكو ن
أ ن أفضققل, يعنققي البشققر صققالحوا : بققل يقول من العلماء المسألة, ومن

كققانت الملكئكققة, ولهققذا مققن المققؤمنين مققن أفضققل البشققر من المؤمنين
: أ ن أحمققد المققام عليققه نص الذي هو القول لهم, وهذا مسخرة الملكئكة
فليققس للعبققادة خلقققوا الملكئكققة الملكئكققة, ل ن من أفضل البشر صالحي
شققك ول للعبققادة خلقوا الله, والبشر عبادة عن تصرفهم صوارف عندهم

أ ن المعلوم والشهوات, ومن الشبهات وهي تصرفهم صوارف هناك لكن
مع اليما ن تحقيق من ومجاهدة معاناة أشد الصوارف مع اليما ن تحقيق

الزمققا ن أخققر فققي اللققه بدين المتمسك الرجل كا ن الصوارف, ولهذا عدم
(:  وسققلم عليه الله صلى النبي قال كما الصحابة من خمسين من أفضل

العبققادة لمشقة كذلك كا ن  وإنما) منكم خمسمين أجر فميهن للعدامل
التفصقيل اللقه رحمه السلم شيخ فاسدة, واختار أمة بين الذي هذا على
أفضككل وتالبشر تالبدتاية بداعتبدار أفضل " تالمالئكة:  فقال ذلك في

والملكئكة الجنة يدخلو ن النهاية في البشر  ل ن" تالنهداية كمدال بداعتبدار
خلقققوا صققبرتم, كأنمققا بمقا عليكققم بققاب: سققلم كققل مققن عليهققم يدخلو ن
باعتبققار أفضققل تفصققيل: الملكئكققة هققذا فققي وتطمينهققم, فيكققو ن لتهنئتهم
عققز اللققه عبادة في طين, ولنهم من آدم وبنو نور من خلقوا لنهم البداية

ذلققك في الخوض فإ ن هذا أفضل, وبعد البشر النهاية باعتبار وجل, لكنهم
وفضققاكئل فضققاكئلهم مققن علمنققا نقول: ما قد لننا المهمة المور من ليس

بصققير واللققه الله عند درجات فهم الله عند التفضيل به, وأما نؤمن البشر



بققه تميققز مققا إنسققا ن كققل نعطي لنا يظهر ما ندري, باعتبار يعملو ن, ل بما
فققي توقفنققا إذا فيمققا مؤاخققذين به, ولسنا عليم الله الله، عند ما وباعتبار

. المر هذا
لقققوله: والتحميققد التسققبيح بيققن الجمققع : فضققيلة اليققة هققذه فواكئققد ومققن

وسققلم عليه الله صلى النبي عن ثبت  وقد)) ربهم بحمد (( يسبحون
تاللسككدان علككى خفميفتككدان تالرحمككن إلى حبميتدان ( كلمتدان:  قوله

تالعظميم تالله سبحدان وبحمده تالله سبحدان تالمميزتان ف ي ثقميلتدان
لنهما: خفيفتا ن داكئما ألسنتنا على الكلمتا ن هاتا ن تكو ن أ ن أجدرنا  فما)

الميققزا ن, فققي الرحمققن, ثقيلتققا ن إلى تعب, حبيبتا ن فيه اللسا ن, ما على
سبحا ن وبحمده الله سبحا ن هذا: القول يديم النسا ن كا ن لو علينا فماذا
مضققطجع, وهققو وهققو يمشققي وهققو يعمققل وهققو يشتغل العظيم, وهو الله

لنققا, اللققه محبة إلى وجل عز الله بإذ ن كثيرا, ولوصلنا خيرا قاعد, لحصلنا
. وجل عز منا أكرم فهو يحبه ما ونلزم نأتي دمنا ما ل ن

مققن حق لهم ليس مربوبو ن الملكئكة : أ ن الكريمة اليات هذه فواكئد ومن
أو جبريققل دعققا فمققن هققذا  وعلققى)) ربهككم (( بحمد:  لقققوله الربوبيققة
بققالله, ولهققذا مشققرك كافر فإنه ذلك غير أو مالك أو إسرافيل أو ميكاكئيل

اللققه قال كما قالوا ولكنهم النار من أخرجنا مالك يقولوا:, يا لم النار أهل
)) مككداكثون إنكم قدال ربك علميندا لميقض مدالك يدا (( وندادوتا:  عنهم
كل:  تعالى وقال كقدا كو كن ((  مذي سل مر مف ي تا سندا مة تال كن كز كخ كم مل سن كه دعككوتا كج رد رم تا دككك سب كر

رف بف كخ سندا دي ممدا كع رو كن كي مب مم كذتا كع رل والخجققل الحيققاء إلى ] انظر49)[غافر:) تا
يخفككف ربكككم (( تادعككوتاقققالوا:  بل ربنا : ادعوا يقولوا لم بالله والعياذ

عققز الله يدعوا أ ن من أنفسهم في أحقر  لنهم)) تالعذتاب من يومدا عندا
. العذاب من يوما عنا خفف : ياربنا فيقولو ن وجل
لهققم أ ن بمعنى البشر على الملكئكة : فضل الكريمة الية هذه فواكئد ومن
أ ن شققك ول))  تالرض فكك ي لمن (( ويستغفرون:  لقوله ونعمة منة
. وفضل منة عليك فله لك استغفر من

لنققا, ل ن يسققتغفرو ن الملكئكة لنا سخر بأ ن علينا الله : نعمة فواكئدها ومن
سخرهم, ففيه الله لكن لنا استغفروا ما لنا سخرهم الله أ ن لول الملكئكة

الملكئكققة أ ن حيققث المققؤمنين علققى وتعققالى سبحانه الله من ونعمة فضل
. لهم يستغفرو ن



غفققور وتعققالى سققبحانه اللققه أ ن علققى : التوكيققد الكريمة الية فواكئد ومن
تالغفككور هككو تالله إن (( أالمؤكققدات:  بثل ث ؟ مؤكققدات رحيققم, بكققم

)). تالرحميم
الغفققور اللققه وهققي اللققه أسققماء مققن أسققماء ثلثققة : إثبققات فواكئققدها ومن

شققك, بل مشققتقة نعققم الجواب ؟ مشتقة تعالى الله أسماء الرحيم, وهل
ور من الله ن اللوهية, الغف ة, فهقو مقن المغفقرة, الرحيقم م لقم الرحم

صققفات, ولهققذا مققن عليققه دلققت بمققا متصف وهو إل السماء بهذه يسمى
أكققثر أو صققفتين أو لصققفة متضققمن فهققو الله أسماء من اسم : كل نقول

. واللتزام والتضمن المطابقة من السماء هذه عليه تدل ما حسب
فجققدير رحيققم غفققور الله أ ن علمنا إذا : أننا الكريمة الية هذه فواكئد ومن

تربيققة هققذا فققي لققذلك, فيكققو ن أهققل لنققه والرحمة المغفرة نسأله أنه بنا
غفققور بققأنه يعلققم أ ن وجققل عققز اللققه إلققى وصققوله فققي وسققلوكه للنسا ن

. فيسترحم رحيم فيستغفر, وأنه
القذنوب تقرك علقى للنسقا ن حثقا فيها : أ ن الكريمة الية هذه فواكئد ومن

إلققى صققالح عمققل إلى تحتاج المغفرة أ ن ذلك الطاعات, وجه فعل وعلى
النسا ن بها يتوصل طاعات إلى تحتاج الذنب, والرحمة بها الله يغفر توبة
. وجل عز الله رحمة إلى

الكققوني اللققه حكققم فققي الحكمققة : بيققا ن الكريمققة اليققة هققذه فواكئققد ومن
) كالتعليققل) تالرحميككم تالغفككور هككو تالله إن (( إالقققوله:  ل ن القدري
يقققول: لمققاذا قاكئققل كأ ن))  تالرض ف ي لمن (( ويستغفرونلقوله: 

. الرحيم الغفور هو الله قال: ل ن ؟ الرض في لمن يستغفرو ن
بانفرادها كاملة تكو ن الحسنى السماء الكريمة: أ ن الية هذه فواكئد ومن

غيققر ثالثققة صققفة منهمققا تولد والرحيم الغفور بن جمع لما واجتماعها, لنه
في الوصف على الدالين السمين هذين اجتماع والرحمة, وهي المغفرة

يحصققل الرحمققة وفققي الققذنوب تمحققوا وجققل, فبققالمغفرة عققز اللققه حققق
.  المطلوب

قراءتيققن المؤلف ذكر سبق فيما الرجيم الشيطا ن من بالله : أعوذالشيخ
 ؟)) تالسمداوتات (( تكداد:  قوله في

. ويكاد : تكادالطالب
يكققاد لكققن فيققه إشققكال ول  مؤنث)) تالسمداوتات (( تكداد : طيبالشيخ
؟ جمع والسماوات مذكرا جاء كيف

التأنيث.  : مجازيالطالب



فيك. الله بارك وتأنيثه فعله تذكير يجوز التأنيث : نعم, ومجازيالشيخ
فققي قراءتيققن  ذكر)) تالسمداوتات (( تكدادالية:  في : طيب, ذكرالشيخ

ويتفطر ن. ينفطر ن  ؟)) (( يتفطرن
اللققه؛ عظمققة مققن ؟ تتفطققر تكققاد لماذا))  فوقهن (( من:  قوله طيب

 ؟ الله علو يفيد هذا هل
: نعم.الطالب
. الله علو : يفيدالشيخ
؟ تقول  ماذا)) تالرض ف ي لمن (( يستغفرون:  تعالى : قولهالشيخ

 ؟ أماذا عمومها على هي هل
. فقط : النسا نالطالب
!  له يغفر فل والسباع الذكئاب وأما يعني فقط : النسا نالشيخ

بالمؤمنين.  : خاصةالطالب
أخققرى: آيققة فققي ؟ بققالمؤمنين خصوصققها علققى الققدليل هققو : مققاالشققيخ

رحمككة شكك يء كككل وسككعت ربنككدا آمنككوتا للككذين (( ويسككتغفرون
) ) وعلمدا
بققه أريققد الققذي العققام ؟ العمققوم مققن النوع هذا يسمى ماذا : طيبالشيخ

الخصوص. 
(( تالككذين:  تعققالى قققوله ؟ واضح بمثال لنا تأتي أ ن تستطيع : هلالشيخ
فققي بالناس المراد ) ما) لكم جمعوتا قد تالنداس إن تالنداس لهم قدال

 ؟ الموضعين
وأصحابه. سفيا ن : أبوالطالب
نعيققم وهققو وسلم عليه الله صلى النبي أخبر من بها يراد : والولىالشيخ

 مقققققققن غيقققققققره, المهقققققققم أو الثقفقققققققي مسقققققققعود ابقققققققن

وسلم. عليه الله صلى النبي أخبر
العققام وبيققن الخصققوص بققه أريققد الققذي العققام بين الفرق ما: الشيخ

؟ المخصوص
مخصقوص, أصقله مقن هقو الخصقوص بقه أريقد الذي العام: الطالب
عليققه يققرد ثققم الول فققي عامققا يكو ن فإنه خص الذي العام بخلف

التخصيص.
مراد العموم يكن لم الخصوص به أريد الذي العام: أحسنت, الشيخ

فهققذا المخصققوص العققام خاص, وأما شيء به يراد أول, إنما من به
فخصققص, واضققح, الفققراد بعققض منققه أخرج ثم عمومه به أريد عام



أ ن يمكققن ل أنققه عقلي, بمعنققى الخصوص به أريد الذي العام دليل
العموم.   به يراد

. تعالى الله قال ثم: الشيخ
كن: القارئ مذي سل كوتا دذوتا ((  كخ ست رن تا مه مم منكك كء ددو كميككدا مل ده كأو سلكك ظظ تال مفميكك رم كح مهكك رمي كل كع

كمدا كت كو رن رم كأ مه رمي كل لل كع مكمي كو ] .6)[الشورى:) مب
)) علميهككم حفميككظ تالله أولميداء دونه من تاتخذوتا (( وتالذين: الشيخ

ل ن لتخققذوا ثققاني اتخذوا: مبتدأ, أولياء: مفعققول العراب: الذين في أول
)) علميهككم حفميككظ (( تالله أولياء, الله: مبتققدأ الصنام التقدير: اتخذوا

المبتققدأ خققبر رفققع محققل فققي والخير المبتدأ من وحفيظ: خبره, والجملة
عنققد : المعققروف قاكئققل قققال الققذين. فققإ ن ؟ الول المبتققدأ الول, أيققن

علققى يعققود ضققميرا تتضققمن أ ن لبققد خققبرا الواقعققة الجملققة أ ن النحققويين
وهققو الضققمير محققل الظاهر حل : هنا به, قلنا اتصالها يعرف حتى المبتدأ

هققو أولياء دونه من اتخذوا الذين  يعني)) علميهم حفميظ (( تالله:  قوله
)) (( علميهم:  قول هو الرابط يكو ن أ ن الله, ويجوز يعني عليهم حفيظ

دونككه مككن تاتخككذوتا (( تالذين:  وجققل عز الله يقول الضمير, المهم أي
" أي:  المؤلققف قققال الصققنام, ولهققذا اتخققذوا ؟ مققن  اتخققذوا)) أولميداء

: المفعققول يقققول الثققاني, كققأنه المفعققول لبيا ن التقدير  وهذا" تالصندام
هققذه يتولققو ن أنهققم ولي, أي أولياء: جمع الصنام؛ تقديره محذوف الثاني

غافلو ن.  الله عن وهم لها ينذرو ن لها يذبحو ن يعبدونها الصنام
 تفسققير" )) لميجككدازيهم (( علميهككم )) محككص حفميككظ " (( تاللككه

حققافظ أي بققالحفيظ المققراد بققاللزم, ولكققن تفسققير بالمحصققي الحفيققظ
حفميككظ (( تاللهأعمققالهم,  مققن شققيء يفققوته ل عليهققم رقيققب أعمالهم
عليهققم يحصققي أ ن فلبققد لهققم مراقبققا لهققم حافظققا كققا ن  وإذا)) علميهم
عليها.  ويجازيهم أعمالهم

علميك مدا منهم تالمطلوب )) تحصل بوكميل علميهم أنت " (( ومدا
والسققلم, الصققلة عليققه للرسققول الخطققاب عليهققم أنت  وما" تالبال غ إال

أمققا عليهققم الحفيظ : أنا يقول الله واضحة, كأ ن بحفيظ, فالية أي بوكيل
البل,غ, ليققس إل عليققك إ ن ؟ الرسققول علققى الذي بحفيظ, ما فلست أنت
إليققه ليققس فهققذا أحد أعمال يحصي أو أحدا يهدي أ ن يبلغ, أما أ ن إل عليه
 لميككس: (( عمققرا ن آل في له قال الله إ ن حتى وجل عز الله إلى هو إنما
ظككدالمون فككإنهم يعذبهم أو علميهم يتوب أو ش يء تالمر من لك

  آخره إلى بوكيل عليهم أنت ) وما)



السفه الله, وجه دو ن من أولياء المتخذين أولئك سفه بيا ن الية هذه في
نهاكئيا وجل عز الله عن غفلوا كأنهم  يعني)) أولميداء دونه (( من:  قوله

. أولياء الصنام هذه واتخذوا
(( تالله:  لقققوله أوليققاء اللققه دو ن مققن اتخققذ مققن : وعيققد فواكئققدها ومققن

وأنققا : اذهققب للنسققا ن القاكئققل يقول التهديد, كما  هذا)) علميهم حفميظ
. عليك, طيب أحصي وراكئك, أنا معك, أنا

(( تالله:  لقققوله وجققل عققز اللققه علققم عموم : بيا ن الية هذه فواكئد ومن
مققا جميققع  يشققمل)) علميهككم (( حفميظ:  قوله  ل ن)) علميهم حفميظ
وتعققالى سققبحانه اللققه علققم سققعة علققى يققدل وهققذا عمققل من به يقومو ن
. واطلعه

ل بشققر وسققلم عليققه اللققه صققلى النبي : أ ن الكريمة الية هذه فواكئد ومن
بوكميل علميهم أنت (( ومدالقوله:  العباد أعمال يحصي ول الغيب يعلم
.((

وإمققام الققدعاة سققيد وهققو وسققلم عليه الله صلى النبي : أ ن فواكئدها ومن
 وهققذه)) بوكميل علميهم أنت (( ومدالقوله:  يبلغ أ ن إل يلزمه ل الدعاة

(( أفأنت:  وتعققالى تبققارك اللققه قققال ومعنويققة لفظيققة شققواهد لها الية
كققا ن تسققتطيع, وإذا مققا ) يعنققي) مككؤمنمين يكونوتا حتى تالنداس تكره
. طيب سواه بمن بالك فما يهديهم أ ن يملك ل وإمامهم الدعاة سيد
النققاس, أكققثر يطعهققم لم إذا الله إلى الدعاة : تسلية الية هذه فواكئد من

أجسامهم, وتنحل قلوبهم تتفطر الناس يطعهم لم إذا الدعاة يعني الناس
أ ن منعهققم الذي من ؟ يطيعوك أل منعهم الذي رويدك, من أخي نقول: يا
أل منعهققم الققذي قلققت: مققن وجققل, أنققا عققز اللققه : هققو نقققول ؟ يطيعققوك
تعققالى الله صحيح, قال العبارتين وكل ؟ يطيعوك قلت: أ ن ثم ؟ يطيعوك

تسجد أن منعك (( مدا:  ) وقال) أمرتك إذ تسجد أال منعك (( مدا: 
لهققذا نقققول حققال كققل علققى صحيح؛ التعبيرين ) فكل) بميدي خلقت لمدا

ممققا ضيق في تكن عليهم, ل تحز ن ل الناس هداية على الحريص الداعي
وهققو عليققك مققا عليك مؤمنين, أنت يكونوا أل نفسك باخع يمكرو ن, لعلك
هققذا كققا ن لهتققدوا, فققإذا اللققه شققاء وجل, ولو عز الله بيد البل,غ, والهداية

ا ن فقإ ن اللقه بمشقيئة واقعا حسقرة قلبقه تقطقع إذا يطمئقن, لكقن النس
تجده وصفه هذا الذي الداعية تجد عيوبه, ولهذا عن الناس بعيوب اشتغل

لرأيتققه فتشققت مققا فتشت نفسه, لو وينسى الناس بأحوال مشغول داكئما
غلققط, واد, وهققذا فققي فقلبققه وحضر للعبادة جاء مقصرا, وإذا العابدة في



ربك, بقضاء بالرضا أيضا نفسك, مأمور بإصلح شيء كل قبل مأمور أنت
أ ن عباده, صققحيح والعباد أمره هؤلء, المر يهتدي أل وجل عز الله قضى

نفسه, كمققا عن بها يغفل درجة إلى يصل أ ن ينبغي ل لكن يحز ن النسا ن
فققي متزنا سيكو ن أنه فثق هكذا كا ن إذا الدعاة, والنسا ن بعض شأ ن هو

عقبققاه, تحمققد ل بمققا متهققورا, ويققأتي فسيكو ن يكن الله, وإل إلى الدعوة
اللققه صققلى اللققه رسققول عليققه كققا ن كما وجل عز الله إلى داعيا كن لذلك
. وسلم عليه
وسققلم آلققه وعلققى عليه الله صلى النبي : أ ن الكريمة الية هذه فواكئد من

أنككت ومدا علميهم حفميظ (( تالله:  لقوله شيء المر من له ليس بشر
أ ن يسققتطيع ل بشققر والسققلم الصققلة عليه ) فالرسول) بوكميل علميهم

لهققدى أحققدا يهققدي أ ن اسققتطاع أحد, لققو أعمال يحصي أ ن ول أحدا يهدي
هققو مققا السققلمية الققدعوة علققى الفضققل من له كا ن الذي طالب أبا عمه

أنققه ق شيئا يفده لم حقيقة هو ق واحد شيء في إل ينفعه لم معلوم, لكنه
عليققه نققار مقن ضحضقاح فققي العذاب, فكا ن عنه فخفف الله عند له شفع
رأى لو عذابا, لنه الناس أشد أنه يرى هذا دماغه, ومع منهما يغلي نعل ن

أشققد أنققه يققرى بغيره, لكنه وتسلى المر عليه لها ن عذابا الناس أخف أنه
فققي الشققتراك أ ن إلققى اللققه أشققار العافية, وقد الله عذابا, نسأل الناس

ظلمتككم إذ تالميككوم ينفعكككم (( ولن:  تعققالى قوله في يخفف العذاب
شقاركه إذا النسقا ن ينفققع القدنيا ) فقي) مشتركون تالعذتاب ف ي أنكم
ينفع.   ل الخرة  في لكن غيره

...: الساكئل
يسققأل لققم شققيء عن يسأل إنسا ن أي الغيب لك: أمور قلت : كماالشيخ

اللققه بأسققماء يتعلققق فيما لسيما الضابط هو بدعة, هذا فهو الصحابة عنه
بمققا تصققدق أ ن عليققك الغيققب أمققور من الخر اليوم أحوال وصفاته, حتى

. وأعظم أشد وصفاته الله بأسماء يتعلق فيما البحث لكن فقط سمعت
...: الساكئل
المعنى, فققأنت أنه شك ل الصل داعي, هو له ما بحث هذا كل : لالشيخ

الصققل, هقو هققذا الضقرب منقه وقققع إذا إل ضقارب فعل تقول أ ن يمكن ل
اللققه, شققاء إ ن الحققق وهققو البصققريين مققذهب هققذا الصققل هققو فالمصققدر
ررب الصل يقولو ن: ل الكوفيين ررب, مققن مشتق الفعل, فيقولو ن: ض ضقق
نعم.   العكس والصواب

...: الساكئل



أفراده بعض أخرج ثم أول عمومه أريد الذي هو المخصوص : العامالشيخ
يققرد لققم الخصوص به أريد الذي زيدا, والعام إل القوم تقول: قام أ ن مثل

إن تالنككداس لهككم قككدال (( تالذينفمثل:  عقليققة ودللتققه أصققل عمققومه
كققل هم هل))  تالنداس لهم قدال  (( تالذين)) لكم جمعوتا قد تالنداس
يفهققم, ل ؟ قققالوا النققاس جميع أ ن الكلمة هذه من أحد يفهم هل ؟ الناس

لكم.   جمعوا قد الناس إ ن
...: الساكئل
الصقنام هقم الوليقاء أ ن الققرآ ن فقي تجقد لن فيك الله بارك : أولالشيخ

ققال فققد وإل التمثيقل سققبيل علقى بالصققنام يفسققرو ن المفسققرين لكن
عبككد تعككس تالككديندار عبككد ( تعس:  والسققلم الصققلة عليققه الرسققول
الققذي  فجعققل) تالخمميلككة عبككد تعككس تالخمميصككة عبد تعس تالدرهم

له.  عبدا جعله هذا على وكراهته ومعاداته ومحبته قوله يربط
ويستغفرو ن.   ربهم بحمد يسبحو ن إشارة فيه نعم

. تعالى الله قال : ثمالشيخ
كك: القارئ مل كذ كك كو كندا ((  رمي كح رو كك كأ رمي كل مندا مإ ررآ يميدا دق مب كر كر كع مذ رن دت سم مل كرى دأ دق رل رن تا كم كو
كهدا كل رو كر كح مذ رن دت كم كو رو مع كي رم كج رل كب ال تا ري مه كر ظق مفمي مريكك مة مفكك ي كف سنكك كج رل ظق تا مريكك كف كو

مر مف ي معمي سس رو تال كل كو كء *  ده كشدا سل رم تال ده كل كع كج مة كل سم مة دأ كد مح رن كوتا مك كل دل كو مخ رد رن دي كم
دء كشدا مه مف ي كي متكك كم رح كن كر دمو مل سظككدا رم كمككدا كوتال دهكك رن كل ي ي ممكك ملكك لر كوال كو مصككمي )) كن

]. 8-7[الشورى:
وهققي مثققل بمعنققى اسققم هنققا الكققاف كققذلك إليققك أوحينققا : وكذلكالشيخ

" مثل:  بقققوله المؤلققف قققدرها ولهذا المطلقة المفعولية على منصوبة
يققبين  ولققم)) إلميككك يككوح ي (( كككذلك:  قققال الول ؛" تاليحككداء ذلككك

المققوحى,  فققبين)) قرآنككدا إلميككك أوحمينككدا (( وكذلكقال:  هنا الموحى
 لنه)) إلميك (( يوح ي ؟ الجمال إجمال, أين بعد تفصيل هنا ال ن فكا ن

إجمققال, ول بعققد تفصققيل فهققو قرآنققا إليققك أوحينققا الموحى, وهنققا يبين لم
العظيمة, البلغية اللغة أساليب من الجمال بعد التفصيل أ ن علينا يخفى

إلققى متشققوقة متشققوفة متطلعققة النفققس بقيققت أجمققل إذا الشققيء ل ن
أرض علققى يابسققة, المققاء أرض على كالماء ورد مفصل جاء تفصيله, فإذا

بعققد التفصققيل ورد إذا طققول, فكققذلك علققى تشققربه ؟ يعمققل أيش يابسة
التفصيل.  إلى تماما متطلع قلب على يرد فإنه الجمال

 والخطققاب)) إلميككك (( أوحمينككدا تاليحككداء هككذتا مثل )) أي (( وكذلك
قققال جبريققل طريققق عققن من؟ طريق عن والسلم الصلة عليه للرسول



(( أوحمينككدا) ) قلبككك علككى تالمميككن تالككروح بككه (( نزل:  تعالى الله
قققارئ, أمققا بمعنققى أو مقروء  قرآنا: بمعنى)) لتنذر عربميدا قرآندا إلميك

مصققدر غفققر, شققكرا ن مصدر قرأ, كغفرا ن مصدر, قرآ ن: مصدر فهو هو
اسم بمعنى هو أو الفاعل اسم بمعنى هو هل لكن مصدر قرآ ن شكر, إذا
الحققديث أو اليققة أ ن سققبقت قاعققدة جميعققا, لنققا بمعناهما هو أو المفعول

يحمققل أ ن وجققب بينهمققا منافققاة ول السققواء علققى معنيين احتمل إذا أيضا
يكققو ن مقققروء, كيققف بمعنى وقرآ ن قارئ بمعنى قرآ ن جميعا, إذا عليهما
تجمققع لنها القرية سميت ومنه جامع بمعنى قاري ؟ قارئ بمعنى القرآ ن
الوليققن لعلققوم جامع القرآ ن أ ن شك قارئ, ول يعني قرآ ن فيكو ن الناس

بلسققا ن  أي)) (( عربميداصالح, وقققوله:  وعمل نافع علم ولكل والخرين
؟.  اللسا ن عروبة أو النسب عروبة هي هل هنا العرب, والعروبة


